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Не көрініп, не көрінбейді?

Оқып отырғаныңыз Фредерик Бастианың «Не көрініп, не көрінбейді?» атты

мақаласының қысқартылған нұсқасы.(1) 19-ғасырда өмір сүрген Бастиа – экономист

әрі француз парламентінің мүшесі болған. Бір қызығы, ол 150 жыл бұрын көтерген

мәселелер әлі де өзекті.

Экономика саласында бір әрекет, әдет, институт, заң бір ғана нәтиже емес,

нәтижелер қатарын тудырады. Олардың алғашқысы ғана тура әсер, ол өзінің себебімен

қатар орын алады және көрініп тұрады. Өзге әсерлер бірінен кейін бірі орын алып

жатады, олар көрінбейді. Егер оларды болжай алсақ, жолымыздың болғаны.

Жаман экономист пен жақсы экономистің бір ғана айырмашылығы бар: жаман

экономист көрінетін нәтижемен шектеледі, ал жақсы экономист көрінетін нәтижені де,

болжауға келетін нәтижелерді де ескереді.

Сөйте тұра бұл өзі үлкен айырмашылық. Соған сай үнемі дерлік мынадай үрдіс

орын алып жатады: тікелей салдар ұнамды болғанда одан кейінгі салдарлар жойқын

немесе керісінше болуы мүмкін. Осылайша жаман экономист соңынан үлкен пәлені ерте

келетін кішкентай жақсылыққа ұмтылса, жақсы экономист қазір кішкентай қиындық

болғанымен оның соңынан үлкен жақсылық келетінін көре біледі.

Сынық терезе
Бұзық ұлы шыны панельді сындырып тастағанда абыройлы азамат Джеймс

Гудфеллоудың ашуланғанын көріп пе едіңіз? Сол көріністі көрген болсаңыз, сол жерде

отыз адам тұрса, отызы да қапаланып тұрған дүкен иесіне бірауыздан мынадай жұбату

айтып жатқанын байқаған шығарсыз: «Бір жамандықтың бір жақсылығы бар. Мұндай

оқиғалар кәсіпкерлікке серпін береді. Кім де болса күнін көруі керек. Ешкім терезені

сындырмаса, әйнекшінің күні не болар еді»?

Осы қарапайым мысалдың жұбату формуласында жатқан экономикалық
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институттардың көбіне тән үлкен теорияны ашып көрсетуімізге болады.

Келген залалды жөндеу алты франк тұрады делік. Егер әлгі оқиға жоғарыда

айтылған кәсіпкерлікке алты франк көлемінде серпін берді десеңіз, келісемін. Оған шек

келтірмеймін, сөзіңіз дұрыс. Әйнекші келіп, жұмысын істеп, алты франкті алып, өзін-өзі

құттықтап, ішінен алаңғасар балаға батасын жаудырып кетеді. Бұл – көрініп тұрған

жәйт.

Бірақ егер дедукция тәсілімен (мұндай жағдай тым жиі орын алады) терезені

сындырған жақсы, ол ақша айналымына сеп болады, жалпы кәсіпкерлікке серпін береді

деген қорытындыға келсеңіз, мен былай айқайлап жіберуге міндеттімін: олай ешқашан

болмайды! Сіздің теорияңыз көрініп тұрған жәйтпен шектеліп қалған. Онда көрінбейтін

жәйттер ескерілмеген.

Дүкенші алты франкті бір нәрсеге жұмсағандықтан, оны өзге жаққа жұмсай

алмайтыны көрінбей тұр. Егер ол терезені алмастыруға мәжбүр болмағанда, ол, мысалы,

тозған аяқкиімінің орнына жаңасын алуы немесе кітапханасына тағы бір кітап қосып

қоюы ықтимал екені көрінбей тұр. Қысқаша айтқанда, ол алты франкты жұмсайтын жер

табар еді, бірақ қазір қолында алты франкі жоқ.

Енді жалпы кәсіпкерлікті қарастырайық. Терезенің сынуы мен шыны

индустриясына алты франк көлемінде серпін берілуі көрініп тұрған жәйт.

Егер терезе сындырылмағанда, аяқ киім кәсіпкерлігі (немесе өзге кәсіпкерлік)

алты франкілік серпін алар еді. Бұл көрінбей тұрған жәйт.

Егер біз жағымсыз фактор болғандықтан, көрінбей тұрған жәйтті, жағымды

болғандықтан, көрінетін жәйтті ескерсек, терезенің сынған-сынбағанынан жалпы

кәсіпкерлікке немесе елдегі жұмыспен қамтуға келер еш пайда жоқ екенін түсінуіміз

керек.

Енді Джеймс Гудфеллоуды қарастырайық.

Сынған терезеге қатысты бірінші болжам бойынша ол алты франк жұмсайды да,

бір терезеге ие болады, оның дүние-мүлкі артқан да жоқ, кеміген де жоқ.

Терезе сындырылмаған екінші болжам бойынша, ол алты франкке жаңа аяқ киім

сатып алар еді. Сөйтіп оның аяқ киімі бар болар еді әрі терезе де орнында тұрар еді.

Джеймс Гудфеллоуды қоғамның бір бөлшегі ретінде қарастырсақ, дүкеншінің
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еңбегі мен ие болған заттары тұрғысынан алғанда, қоғам сынған терезе құнын жоғалтты

деген қорытынды жасауымыз керек.

Жалпылай келе мынадай күтпеген қорытынды жасаймыз: «Қоғам еш себепсіз

құртылған нысан құнын жоғалтады... сындыру, құрту, оңды-солды шашу елдегі

жұмыспен қамтуға серпін беру емес» немесе қысқаша айтқанда: «Құрту пайда

әкелмейді.»

Оқырман мен ұсынып отырған шағын драмада екі емес, үш қатысушы бар екеніне

баса назар аударуы керек. Біріншісі, бұзықтық салдарынан екі игіліктің орнына біреуін

ғана иеленіп қалған тұтынушы – Джеймс Гудфеллоу. Екіншісі, тосын оқиға

кәсіпкерлігіне серпін берген өндіруші, ол әйнекші кейпінде көрінді. Үшіншісі – етікші

(немесе кез келген өзге өндіруші), оның кәсіпкерлігіне дәл осы оқиға кесірінен қолдаудан

айырылды. Әрдайым көлеңкеде қалатын осы үшінші тұлға және көрінбейтін жәйтті

бейнелеп тұрған адам – мәселенің негізгі элементі. Құртуды пайда көрудің қаншалықты

қисынсыз екенін бізге аңғартатын да осы адам.
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Театр мен бейнелеу өнері
Мемлекет өнерге субсидия беруі керек пе? Осы ұстанымды қолдайтын және оған

қарсы аргумент көп.

Cубсидия жүйесін қолдайтындар өнер халықтың руханиятын кеңейтеді, көтереді

және поэзияландырады, оны материалдық әлемнен алшақтатып, оған әсемдік сезімін

сыйлайтындықтан, оның жүріс-тұрысы, әдеттері, адамгершілігіне, тіпті өнеркәсібіне де

жақсы әсер етеді деуі мүмкін. Париждегі Théâtre-Italien театры болмаса, Франциядағы

музыканың күйі не болар еді, Théâtre-Français болмаса, драма өнері қайда қалар еді,

коллекциялар мен мұражайлар болмаса, суреттер мен мүсіндердің жағдайы не болар деп

біреу сұрауы мүмкін. Орталықтандырусыз және соның арқасында бейнелеу өнеріне

берілетін субсидиясыз француз өнімдерін бүкіл әлемге танытқан француз еңбек күшінің

бекзат сипаты -- айырықша талғамның қалыптасу-қалыптаспауы екіталай еді дейтіндер

де бар. Осындай нәтиже барда француз азаматтарын осы қасиеттерден айыру ақымақтық

болмас па еді? Соңғы сараптама көрсеткендей, еуропалықтар француздардың жоғары

талғамын олардың артықшылығы, оларға абырой беретін сипат санайды.

Мен күмән келтірмейтін осы және өзге күшті дәлелдерге олардан да мықты

дәлелдерді қарсы қоюға болады. Ең алдымен, игілікті әділ бөлу мәселесін көтеруге

болады. Суретшінің табысын толықтыру үшін заң шығарушының шебердің

жалақысынан ақша ұстау құқы бар ма? Альфонс Мари Луи де Ламартин(2) былай деген:

«Театрдан субсидияны алып қою арқылы неге қол жеткізбексіз? Осы қисынға салсаңыз,

университет, мұражай, кітапхананың бәрін таратып жіберген дұрыс болар»? Бұған былай

деп жауап беруге болар еді: жақсы және кәдеге жарайтын нәрсенің бәріне субсидия

беретін болсақ, қай межеде тоқтаймыз? Онда осы қисынға сай ауыл шаруашылығы,

өнеркәсіп, коммерция, әлеуметтік қорғау мен білім беру саласының бәрін асырауға

бөлінетін ақша тізімін жасап алу керек емес пе? Оған қоса субсидияның өнерді

дамытатыны рас па? Бұл әлі шешімін таппаған мәселе. Өз табысына ғана өмір сүретін

театрлардың өркендеп жатқанын өз көзімізбен көріп отырмыз. Ең соңында айтарым,

сұраныс пен қалау бірін-бірі өсіріп, ел байлығы оларды қанағаттандыруға мүмкіндік

беретін шамада түрлі өнер салаларына енуде(3). Мемлекет бұл үдеріске араласпауы

керек, себебі мемлекеттік бюджет мөлшері қанша болса да, ол өзге негізгі
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индустрияларға салықты көбейтпейінше, жоғары өнер кәсіпкерлігіне қолдау көрсете

алмайды, ал бұл – өркениеттің табиғи дамуын кері кетіреді. Қалау, талғам, еңбек күші

мен халықты бұлайша жасанды түрде бөлу халықты тұғырынан айырып, тұрақсыз әрі

қауіпті жағдай қалыптастырады.

Мемлекеттің араласуына қарсы тараптар келтіретін дәлелдердің бірі осы:

азаматтар өз сұраныстары мен қалауларын өздері қанағаттандыруды қалайды, яғни өз

әрекеттерін өздері бағыттағысы келеді. Таңдау мен түрткі жоғарыдан, яғни заңды

жазатындардан емес, төменнен – азаматтардан шығуы керек деп ойлайтынымды

мойындаймын. Бұған қарсы доктрина маған еркіндікті жойып, адамның қадір-қасиеті

аяқасты ететіндей көрінеді.

Алайда жалған әрі әділетсіз тұжырым бойынша экономистерге қандай айып тағып

отырғанын білесіз бе? Біз субсидияға қарсы шыққанда, бізге әлгі саланың жауы деген

айып тағылады, ал біз ондай саланың ерікті болғанын және оның өз күнін өзі көргенін

қалаймыз. Демек, егер біз мемлекеттен салық арқылы діни істерге субсидия бермеуді

сұрасақ, біз атеист болып шығамыз. Егер мемлекеттен білім беру саласына салық

арқылы субсидия бермеуді сұрасақ, біз білімді жек көрген болып шығамыз. Егер біз

мемлекет салық субсидия беру арқылы жер телімдеріне немесе кәсіпкерліктің кей

саласына жасанды құн қосу керек десек, онда біз жекеменшік пен еңбек күшінің қас

жауы болып шығамыз. Егер біз мемлекет суретшілерге субсидия бермеуі керек десек, біз

өнерді түкке тұрғысыз санайтын жабайы болып шыға келеміз.

Мен бұл тұжырымдарға қарсы тұруға барымды саламын. Дін, білім саласы, жеке

меншік, еңбек пен өнерге жалақы қарғыбауын тақпай, олардың еркін дамуын қорғауды

өтінгенде, біз осы салалардың бәрін құрту деген санасыз ойдан аулақпыз. Қайта біз

қоғамның осы өміршең күштерінің азаттық аясында үйлесімді дамуы керектігіне және

қазір көріп отырғанымыздай, олардың қиындық тудырып, қолшоқпар болып, зұлымдық

пен бейберекетсіздік көзіне айналмауы керектігіне сенеміз.

Біздің қарсыластарымыз субсидия тимейтін және жоғарыдан реттелмейтін сала

құриды деп ойлайды. Біздің ойымыз бұған қарама-қайшы. Олар адамзатқа емес, заң

жазушыға сенеді. Біз заң жазушыға емес, адамзатқа сенеміз. Альфонсо де Ламартин

былай деген еді: «Бұл қағидаға салсақ, бізге осы елді байытып, даңқын шығаратын көрме
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өткізуді тоқтату керек».

Мен де Ламартинге былай жауап берер едім: «Сіздің ойыңызша, субсидия бермеу

деген - құрту. Мемлекеттің қалауынсыз еш нәрсе де болмайды деген тұжырым сізді

салықпен суғарып отырмаса, ештеңе де тіршілік ете алмайды деген қорытындыға

келтірген. Бірақ өзіңіз таңдаған мысалмен сіздің қателігіңізді дәлелдеймін. Көрмелердің

ішіндегі ең ұлы, ең бекзат, ең либерал, ең әмбебап ұғымға, гуманитарлық ұғымға

негізделген (оным әсірелеу емес) көрме қазір Лондонда дайындалып жатыр(4) , бұл –

үкімет араласпайтын және салық төлеуші ақшасы жұмсалмайтын жалғыз көрме».

Бейнелеу өнеріне оралсақ, субсидияны қолдайтын және оған қарсы салмақты

дәлелдердің көп екенін тағы да айтамын. Осы эссенің арнайы мақсаты болғандықтан,

оларды соңына дейін жіліктеп талдап шығудың қажеті жоқтығын оқырман түсінеді.

Алайда М. де Ламартин айтқан, осы экономикалық зерттеу аясына дөп түскен бір

дәлелді елеусіз қалдыра алмаймын.

Ол былай деді:

Театрларға қатысты экономикалық мәселені бір сөзбен қорытындылауға болады,

ол сөз – жұмыспен қамту. Оның қандай жұмыс екені маңызды емес, ол кез келген өзге

жұмыс сияқты өнім береді. Өздеріңіз де білетіндей, театрлар суретші, тас қалаушы,

декоратор, костюмер, сәулетші, т.с.с сексен мыңнан астам еңбеккерге жалақы төлейді,

олар астанамыздағы талай кварталдың өмірін жандандырып отыр және олар сіздің оң

қабақ танытуыңызды талап ете алады!

Оң қабақ дейді ме? Субсидия деу керек. Оған қоса:

Париждегі ойын-сауық провинциялық өңірлерді жұмыспен және тұтынушылар

тауарларымен қамтиды. Бай-бағлан ғана тамашалайтын ойын-сауық республиканың

түкпір-түкпіріндегі театрлардың күрделі индустриясындағы екі жүз мың еңбеккерге

айлық пен нанын тауып беріп отыр. Францияны әлемге әйгілі еткен осы бекзат сауықтың

арқасында олар бала-шағасын асырайды. Сіз алпыс мың франкті осы адамдарға беріп

отырсыз. [Өте жақсы! Өте жақсы! Ду қол шапалақ].

«Нашар! Нашар!» дер едім мен, себебі бұл ой біз қарастырып отырған

экономикалық аргументке қайшы.

Иә, солай. Әлгі алпыс мың франктің театр қызметкерлеріне толық жетуі екіталай.
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Оның біраз бөлігі жол-жөнекей қолды болуы мүмкін. Бұл мәселеге тереңірек үңілетін

адам болса, ақшаның қомақты бөлігі өзге жерге кететінін табар еді. Қызметкерлерге

қалған-құтқан ақша тисе жақсы! Дегенмен бүкіл субсидия шып-шырғасы шықпай

суретші, декоратор, костюмер, шаштаразға, т.с.с. тиді делік. Бұл – көрініп тұрған жәйт.

Сонда әлгі ақша қайдан шығады? Бұл мәселенің екінші жағы, бірінші жағын

тексеру маңызды болғандай бұл да маңызды. Бұл 60 000 франк қайдан шығады? Егер заң

шығарушы орган оны алдымен Риволи көшесіне, содан кейін Гренель(5) көшесіне

жіберуге дауыс бермегенде, бұл ақша қайда жұмсалар еді? Бұл – көрінбей тұрған жәйт.

Әрине, заң шығарушы орган бұл соманы сайлау жәшігінен басып шығарды деп

отырған ешкім жоқ, бұл – ел байлығының бір бөлігі, театрға бөлуге дауыс берілмегенде,

бұл алпыс мың франкті ешкім көрмес те еді, білмес те еді. Депуттардың басым бөлігі оны

бір жерден алып, бір жерге бөлуге дауыс береді. Бір саладан бас тартқанда ғана оларды

басқа салаға жіберуге болады.

Яғни, бір франк салық төлеген салық төлеуші қолында әлгі франктің қалмасы

анық. Ол бір франктан айырылады, ал әлгі рахатты (ауд.: тауар не қызметті) оған

ұсынуы ықтимал болған жұмысшы сонда түсімнен айырылады.

Онда 16-мамырдағы дауыс беру елдің әл-ауқаты мен жұмыспен қамтылуын

жақсартады деп алданбай-ақ қояйық. Ол иеліктегі активтерді, жалақыны қайта бөледі.

Бар болғаны сол.

Рахаттың бір түрі мен жұмыстың бір түрі үшін ол одан гөрі көбірек көңіл бөлуді

қажет ететін, одан гөрі орынды рахат пен жұмысты құрбан етті деуге бола ма? Осы

орайда білек сыбана күресер едім. Мен былай дер едім: «Салық төлеушілерден алпыс

мың франкті алғанда сіз дихан, жылға қазушы, ағаш шебері мен ұстаның жалақысын

азайтып, әнші, шаштараз, декоратор мен костюмердің жалақысын соншалықты

көбейтесіз». Соңғы айтылған таптағылар өзге таптардан маңызды дегенді еш нәрсе

көрсетіп тұрған жоқ. Ондай дәйекті М. де Ламартин де келтірмеді. Ол театрлардың

жұмысы кез келген өзге жұмыс сияқты өнімді әрі жемісті дегенді ғана айтты, мұның

өзіне шүбә келтіруге болады. Театр жұмысының өзге жұмыстар сияқты өнімді

еместігінің басты дәлелі – өзге жұмыстардан театрға субсидия беру талап етілуі.

Алайда жұмыстың әр түрінің ішкі құндылығы мен сіңген еңбегін салыстыру



8

қазіргі тақырыбымнан тыс жәйт. Егер М. де Ламартин мен оны қолпаштаушылар

актерлердің сұранысын қамтамасыз ететіндердің жалақысын көрсе, олар салық

төлеушілерге қажетті өнімдерді ұсынатындар айырылып қалған түсімді де көрер еді.

Егер олар оны көрмеген болса, олардың ақшаны қайта бөлуді пайда табу деп түсінгендері

күлкілі-ақ. Егер ол өз қағидаларын мықтап ұстанған болса, түбі көрінбейтін көп

субсидия сұрар еді: бір франк пен алпыс мың франк үшін шындық болған қағида

миллиард франк үшін де шындық.

Мырзалар, салықтан жиналған қаржыны бөлгенде «Бюджеттен бөлінетін қаржы

жұмысшы табына көмек» дегендей шала-шарпы тұжырыммен шектелмей, бөлінетін

ақшаның пайдалы іске жұмсаларына жүйелі дәлел келтіріңіздер. Жұрт білуі тиіс мына

фактілерді бүркеп қалу қателік: атап айтқанда бюджеттен бөлінетін қаржы жеке қаржы

жұмсалатын орынға кетеді, соның нәтижесінде ол бір жұмысшының орнына өзгесіне

тиер, бірақ тұтас алғанда бүкіл жұмысшы табына берер пайдасы жоқ…

Ойлануға арналған сұрақ

1. Спорт стадиондарын салуға бюджет ақшасын бөлуді жақтаушылар мұның

жұмыспен қамтылуды жақсартатынын жиі айтады. Осы көзқарасқа баға беріңіз.

2. АҚШ федерал үкіметі ауыл шаруашылығына субсидия беруге миллиардтаған

доллар жұмсайды. Бұл субсидия халықтың жұмыспен қамтылуын және шығымды

арттыра ма? Түсіндіріңіз.

1. [1850 жылдың шілдесінде жарияланған осы памфлет – Бастианың соңғы еңбегі. Халық оның жариялануын бір

жылдан аса күтті. Автор отбасын Шуазель көшесінен Алжен көшесіне көшіргенде қолжазбаны жоғалтып

алғандықтан, памфлеттің жариялануы кешіктірілді. Ұзақ та нәтижесіз іздеуден кейін ол еңбегін толықтай қайта жазып

шықты және Ұлттық жиында айтылған кей мәлімдемелерді еңбегіне арқау етті. Жазып шыққан соң, ол жұмысының

тым салмақты болып кеткенін көріп, екінші памфлетті отқа тастап, біз қайта басқан нұсқаны жазды. –Редактор.] ↩ 

2. Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790-1869), француз романтицизмінің ақиық ақындарының бірі, кейіннен ол

көрнекі мемлекет қайраткеріне айналды. Алғаш рет депутат болып 1834 жылы сайланды, 1848 жылғы Революция
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кезінде республиканы жариялауға шақырып, атағы шықты. Шешендік қабілетімен Парижді құртамыз деп тұрған топты

тыныштандырып, уақытша үкіметтің басшылығына сайланды. Дегенмен іскер саясаткерден гөрі идеалист және қызыл

тілді шешен болғандықтан, көп ұзамай ол ықпалынан айырылып, 1851 жылы демалысқа шықты. ↩ 

3. [Economic Harmonies. еңбегінің 3-тарауын қараңыз—Редактор.] ↩ 

4. Өнер мен индустрияларды дамыту жөніндегі Лондон өнер қоғамы ұйымдастыруымен 1851 жылы Лондондағы Гайд

паркте өткен Ұлы көрме туралы айтылып отыр. Тамаша халықаралық көрмелер немесе «әлемдік» жәрмеңкелердің

алғашқысы болған бұл көрме экспонаттар қойылған айырықша сәулет нысаны Хрусталь сараймен танылды. Көрме

Виктория патшайымның консорт-ханзадасы Альберттің төрағалығымен өтті — еңбекті француз тілінен ағылшын

тіліне аударған аудармашы жазған дерек]. ↩ 

5. [Яғни қала әкімдігінен сол жағалаудағы театрларға дейін. — еңбекті француз тілінен ағылшын тіліне аударған

аудармашы жазған дерек]. ↩ 
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